Pagtatanghal

Kilalanin ang MMM 3.0!

Ang sistemang ELDORADO ay batay sa pinahusay na natatanging mga
algoritmong matematika na pinaunlad ng magkapatid na Mavrodi — si Sergey
at si Viacheslav. Nilikha ito ng isang pangkat ng mga dating tumatangkilik ng
MMM.

Mga algoritmo na bumabago sa mundo
Matapos mamatay ni Sergey Mavrodi, ang
kanyang kapatid si Viacheslav ay nagbahagi ng
mga algoritmong matematika. Sa pagsama sa
mga ito sa aming mga sariling ideya at sa
teknolohiyang blockchain, nagawa naming
gumawa ng isang desentralisadong panalo ang
lahat na Sistemang isang bagong henerasyon
kung saan ang mga pag-restart ay hindi
malaking bagay at ang lahat ng mga payout ay
awtomatiko.

Digital na Kayamanan
– +0.00485917% na tubo ay ngagawa bawat 8
minuto: +1% kada araw o +30% kada buwan.
– +5% na referral bonus.
– Garantisadong 80% refund (ng halaga ng
donasyon + lahat ng mga kita at bonus) sa
kaso ng pag-restart.
– 8-level na umaakyat na bonus.

Mga oportunidad na pinapangarap ng milyonmilyong mga miyembro
– Maaasahang matematikang algoritmo.
– Disentralisadong Sistema.
– Batay sa blockchain — imposibleng ma-hack.
– Walang sangkot na salik ng tao.
– Awtomatikong mga payout.
– HIndi kailangang magparehisto para sumali.

Hindi nababagong tubo na 30% kada buwan.
Simulan sa ilang pindot!
1. Ilagay ang iyong cryptocurrency address at
pindutin ang “Sumali”.
2. Magpadala ng cryptocurrency sa address ng
donasyon.
3. Ang iyong donasyon ay lalago ng
+0.00485917% kada 8 minuto, na
ginagawang +1% kada araw o +30% kada
buwan.
4. Anumang oras ay pwede mong withdrawhin
ang iyong pera.

Ganoon lang kasimple! Walang rehistro, awtomatiko ang lahat ng
payout.

Paano lalago ang iyong $1,000 na donasyon?

● Sa isang buwan — sa $1,300.
● Sa 2 na buwan — sa $1,690.
● Sa 3 na buwan — sa $2,197.
● Sa 6 na buwan — sa $4,827.
● Sa isang taon — sa $23,298!

Madaliang 5% na referral bonus
1. Upang ipasok ang bagong miyembro bilang
iyong referral, ibigay sa kanila ang iyong
referral link.
2. Kapag sumali sila sa Sistema at gumawa ng
donasyon, makakatanggap ka ng 5% ng
halaga ng donasyon.
3. Ang mga bonus ay binabayaran para sa mga
donasyong isinagawa ng bawat mga
miyembro na iyong ipinasok — ito ay
maaaring maging ang buong mundo!

8-level na umaakyat na bonus.
– Imbitahan mo si Liza at makakakuha ka ng
bonus.
– Pag inimbita ni Liza si Bob, makakakuha ka
muli ng bonus.
– Pag inimbita ni Bob si Charlie, muli ka pa ring
makakakuha ng bonus.
– Hanggang sa 8 na antas!

Ang iyong pangkat ay maaaring
binubuo ng milyun-milyong mga
miyembro, at makakakuha ka ng
bonus para sa bawat isa sa kanila.

Talahanayan ng ELDORADO leadership bonus
Mga Bonus

Porsyento

Mga Kundisyon

Antas 1, ref. bonus

5%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $88

Antas 2

3%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $888

Antas 3

1%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $1,888

Antas 4

0.5%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $2,888

Antas 5

0.3%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $3,888

Antas 6

0.1%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $4,888

Antas 7

0.05%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $5,888

Antas 8

0.05%

Personal na donasyon na nagsisimula sa $6,888

Kabuuang nakalaan para sa mga bonus: 10%

Ang mga bunos ay iginagawad LAMANG para sa
“bagong pera”.
Ang bagong pera ay ang BAGONG mga
donasyon, kaysa sa mga donasyon ng mga kita.
Halimbawa:
– Nag-imbita ka ng bagong miyembro na
nagdonasyon ng $1,000 — tumanggap ka ng
$50.
– Kung, gayunman, ang bagong miyembrong
ito ay nagwithdraw ng $1,500 at
nagdonasyon muli ng $1,000, wala kang
makukuhang bonus.

Lubos na kaginhawaan

● Withdrawal anumang oras.
● Ang mga bonus ay agad ibinibigay at
nadaragdagan ng tiyak na halaga.

● Walang ginagamit na mga limitasyon —

maaari kang magdonasyon ng anumang
halaga sa ELDORADO.

Pinakamaliit na mga panganib
– Walang panganib na mawala ang pondo
Kapag may nangyaring masama, ang restart ay
iaanunsiyo at ang system ay ilulunsad muli. Ang
bawat miyembro ay tumatanggap ng 80% na
refund sa halagang available sa kanilang Personal
Account (halaga ng donasyon + mga kita + mga
bonus).
– Ligtas, malinaw ,desentralisado
Ang ELDORADO ay hindi nagtatago ng mga
password at personal na datos ng miyembro. Ang
system ay awtomatikong gumagana gamit ang
cryptocurrency blockchain, na walang sangkot na
salik ng tao, at gumagamit ng mga “cold” wallet.

Kaya, ang isang pag-restart ng ELDORADO ay hindi
malaking bagay.
Halimbawa,
– Nag-donasyon ka ng $1,000.
– Sa 3 na buwan, ang halagang ito ay lalago sa
$2,197 + ipalagay na tatanggap ka rin ng $303
na bonus.
– Aabot ito ng $2,500 sa kabuuan. Ipalagay na
ang isang pag-restart ay inanunsyo.
– Pagkatapos ay makakatanggap ka ng 80% na
refund mula sa $2,500, hindi sa $1,000, na
katumbas ng $2,000.

Mananatili ka pa ring panalo!

Paano gumagana ang lahat ng ito - sa simpleng
mga termino
Magdonasyon at tumubo
– Nagdonasyon ka ng $1,000.
– Ang halagang ito ay lalago ng +0.00485917%
kada 8 minuto.
– Maaari mong withdrawhin ang tubo mo
anumang oras. Sa isang buwan,
makakapagwithdraw ka ng$1,300!

Paano gumagana ang lahat ng ito - sa simpleng
mga termino
Pagtanggap ng mga bonus
– Ipinasok mo ang kaibigan mong si Loenid
bilang bagong miyembro na nagdonasyon ng
$1,000.
– Binigyan ka ng referral bonus na $50 (5% ng
$1,000).
– Inimbitahan ni Leonid ang kanyang mga
kaibigan, at tumanggap ka rin ng mga leader
bonus para sa mga iyon.

Paano gumagana ang lahat ng ito - sa simpleng
mga termino
Higit na pag-unlad
– Habang nakikita na gumagana itong mabuti,
ikaw at ang iyong iba pang mga miyembro ay
gumagawa ng mga bagong donasyon at
bumubuo ng inyong sariling mga team.
– Ang System ay gumagana nang tulad ng
orasan — ang bawat isa ay tumatanggap ng
tubo at mga bonus!

Paano magsimula
1. Galugarin ang home page ng aming website —
https://tl.eld.club — o ang O ce tab —
https://tl.eld.club/lk.html.
2. Para lumikha ng iyong Personal Account (PA)
ilagay ang iyong cryptocurrency address at
Pindutin ang “Sumali”. Mahalaga! Hindi namin
hinihiling sa iyo na ilagay ang nimonikong yugto o
mnemonic phrases — ang adres lamang para
ipadala ang reward. Sa pamamagitan ng
paglalagay ng adres, hindi mo inilalagay sa
anumang panganib ang iyong wallet. Sa ngayon,
ang iyong address ang iyong login at password
para i-access ang iyong PA — paki-save ito.
3. Upang gumawa ng isang donasyon, ilipat ang halaga sa cryptocurrency sa Address ng
Donasyon na nakasaad sa iyong PA.
Upang sumali, kakailanganin mo ang cryptocurrency na SPARTA.

Bakit SPARTA:
– Simple lang. Ang SPARTA ay may website na
pang-edukasyon, ang embedded exchanger
para sa mga transaksyon ng
pagbili/pagbebenta at madaling gamiting
wallet na nangangailangan ng paggana. Ang
simpleng blockchain explorer ay magagamit
din, na may statistics na ipinakikita sa tamang
oras. Ang proyekto ay magagamit sa 20 wika
sa mundo.
– Ito ay mabilis. Ang SPARTA blockchain ay
nagpapahintulot ng halos madaliang
transaksyon at para sa mabilis na pangangalap ng kita.
– Ito ay maaasahan. Ang SPARTA blockchain ay nagpapahintulot sa iyo na itigil
na ang pag-aalala tungkol sa potensyal na mga pag-atake sa network.
– Ang aming mga layunin ay makakatulad! Ang SPARTA, katulad ng
ELDORADO ay nagsisikap na magtatag ng bago at patas na Sistemang
pinansiyal. Magkatuwang nating babaguhin ang mundo!

Saan ko makukuha ang cryptocurrency para
magdonasyon?
– Gumawa ng isang SPARTA wallet sa
https://wallet.sparta.top/ website.
– O kumuha ng isang SPARTA na address sa
platapormang SIGEN.pro.

Maaari kang bumili/magbenta
ng cryptocurrency para punan
ang iyong wallet:
1. sa SPARTA website sa pamamagitan ng embedded exchanger bilang kapalit
ng ibang mga crpytocurrency https://sparta.top/.
2. sa SIGEN.pro exchange bilang kapalit ng ibang mga crpytocurrency.
3. sa SIGEN.pro exchange bilang kapalit para sa mga at currency mula sa
buong mundo sa pamamagitan ng P2P platform.

Pag-withdraw ng mga pondo sa ilang pag-klik
lamang
Upang mag-withdraw ng mga pondo,
kailangan mong lagdaan ang isang
mensahe. Madali at magagawa ito sa
ilang pag-klik lamang sa iyong
cryptocurrency wallet.
Ang hakbang na ito ay pumuprotekta sa
iyo mula sa di-awtorisadong pag-akses ng
iyong mga setting at mula sa pag-hack.
Madali kang makakapirma ng mensahe sa
SPARTA web-wallet, sa SIGEN.pro webplatform.

Baguhin ang mundo sa paggamit ng isang digital
na kayamanan!
Ang ELDORADO ay isang ganap na ligtas at bukas na
desentralisadong Sistema. Awtomatiko itong
tumatakbo sa blockchain, hindi kontrolado ninuman
at hindi kailangan ng tulong ng tao. Hindi ito
maaaring patigilin - kaya, walang makakapigil sa atin
na baguhin ang mundo.
Ang MMM ay may 27 na milyong aktibong miyembro
mula sa iba't-ibang bansa, kahanga-hangangng mga
lider at malalaking mga ideya. Ang Komunidad na ito
ay nagiging desentralisado na at unit-unting
nagiging ELDORADO — ang Global Mutual Aid Club
na nagmana sa mga pinakamagandang tampok ng
MMM at tinanggal ang lahat ng mga kapintasan nito.

Ang ELDORADO ay gumagawa ng mga pagbayad sa buong mundo!
Sali na - gumawa ng mga donasyon at gumawa ng kita!
Magdala ng mga bagong miyembro at gumawa ng mga pangkat
upang kumita ng mga kahanga-hangang bonus!

Welcome sa Club!
https://tl.eld.club

